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Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο  

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

Ταχ. Διεύθυνση:  Σαπφούς 12, Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας: 105 53 

Τηλέφωνο: 210-32.13.150 

Fax: 210-32.13.850 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr  

Αθήνα, 17/08/2017 

Αρ.  Πρωτ: 1455 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» 

συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και 

λοιπών νομίμων κρατήσεων) 

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «MDM Greece 
Emergency Case Management Unit (ECMU Project)» με κωδικό: ECHO/-EU/BUD/2016/01017 και δικαιούχο 
το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική 
Αντιπροσωπεία» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Την Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό  ECHO/-EU/BUD/2016/01017 
3. Την με αρ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής 

Επάρκειας του Σωματείου. 
4. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου και το Σύστημα 

Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Απόφαση Δ.Σ. με Α.Π. 1312Α - 09/10/2013) 
5. Το Πρακτικό Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου με Α.Π.: 452/08.08.2017  

 

 

Αποφασίζει 

1. Τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού», 
συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων, για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
έργου με τίτλο «MDM Greece Emergency Case Management Unit (ECMU Project)» με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής. 

2. Τη χρέωση της δαπάνης που θα προκληθεί για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» στο έργο με τίτλο 
«MDM Greece Emergency Case Management Unit (ECMU Project)» το οποίο χρηματοδοτείται κατά 
100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) 

http://www.mdmgreece.gr/
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3. Τη δημοσίευση του πλήρες κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης στην επίσημη ιστοσελίδα  του 
Σωματείου www.mdmgreece.gr. 

4. Την αποστολή του πλήρες κειμένου της παρούσας σε τρεις (3) τουλάχιστον υποψήφιους αναδόχους με 
συναφή επαγγελματική δραστηριότητα. 

5. Την ανάδειξη του υποψηφίου ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς χωρίς 
τον αναλογούντα Φ.Π.Α., εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις συνολικές 
ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος.  

6. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία αυτά. 

7. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή  σε σχέση με το 
αντικείμενό της, σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 85% του μέσου όρου των υποβληθεισών προσφορών, 
το Σωματείο, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς διευκρινήσεις για την σύνθεση της από 
τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν και μετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες 
τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

8. Την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016. 

9. Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες για δέκα (10) μήνες από την 
επομένη διενέργειας της Πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο έως και 

28/02/2018.  

11. Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν μια ενιαία ομάδα  και κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων. Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο 

των ειδών και ποσοτήτων είναι υποχρεωτική και οι προσφορές που υποβάλλονται και δεν καλύπτουν 

πλήρως όλα τα προς προμήθεια είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
13. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
14. Το Σωματείο, σύμφωνα με το αρ. 106 του Ν.4412/2016, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει αιτιολογημένα την παρούσα 
Πρόσκληση.  

15. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών. 

16. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης το αρμόδιο όργανο μπορεί – με 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του - να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την 
ποσότητα ή για μεγαλύτερη ποσότητα έως 30% ή για μικρότερη ποσότητα έως 50% και πάντα εντός του 
συνολικού προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης προμήθειας. Για  κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 
Ανάδοχο. 

17. Ο ανάδοχος δύναται να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του 
άρθρου 77  του Ν. 4412/2016.  

18. Η πληρωμή των προμηθευόμενων ειδών στον ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ν.4412/2016 σε αντιστοιχία με την παράδοση και  τιμολόγηση αυτών, έπειτα από την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή τους και σύμφωνα με τις χρηματορροές του έργου. 
 

 

http://www.mdmgreece.gr/
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο 
αναγράφοντας ευκρινώς «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», τον πλήρη τίτλο του 
Σωματείου που διενεργεί την προμήθεια (Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική 
Αντιπροσωπεία»), τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την ημερομηνία 
διενέργειας,  τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

Στον παραπάνω σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού τα 
ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 ,του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
Προσφέροντα, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

 έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου της 
Πρόσκλησης 

 πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση 

 μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ.1 του άρθρου 73 
του Ν.4412 / 2016 

 δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 καταστάσεις 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος  

 είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, (να οριστεί ρητά η επωνυμία του 
Επιμελητηρίου) και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (να κατονομαστούν ρητά 
οι δραστηριότητες)*, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους (ρητά 
κατονομαζόμενο), προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 
Επιμελητήριο. 

* Εάν πρόκειται για επιχείρηση η οποία ασκεί μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, να αναφερθούν οι 
σχετικές με το αντικείμενο του έργου. Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί ξεχωριστή λίστα από το 
TAXISnet στην οποία αποτυπώνονται οι κωδικοί όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

2. Συμπληρωμένους, υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και με σφραγίδα οι 
πίνακες του Συνημμένου Υποδείγματος 1 της παρούσης: α) Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών 
Προδιαγραφών / Τιμών και β) Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς. 

Σημειώνεται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως 

Παρασκευή και ώρες 09:00 - 17:00 από τον κο Κάρολο Πούχνερ στο τηλέφωνο 210-3213150,  Fax 210-

3213850, e-mail: karl.puchner@mdmgreece.gr  

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και τις 24/08/2017 και 

ώρα 17:00. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις 

και συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο 

και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική 

διεύθυνση). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές 

απαντήσεις του Σωματείου.  

mailto:karl.puchner@mdmgreece.gr
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία εντός πέντε (5) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι την 28/08/2017, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία», 

Σαπφούς 12, Αθήνα, Τ.Κ. 105 53 στον 5ο όροφο στο Πρωτόκολλο. 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Προς: «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία» και προορισμό την έδρα του Σωματείου 

Θέμα: Προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την «Προμήθεια Ιατρικού 

Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MDM Greece Emergency Case Management Unit (ECMU 

Project)» συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 

οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

33100000-1 Ιατρικές συσκευές 

33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 

33123200-0 Διατάξεις ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

33182100-0 Απινιδωτής 

33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 

38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 

33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 

33123100-6 Συσκευές διαγνωστικής 

33157800-3 Μονάδα χορήγησης οξυγόνου 

33157000-5 Συσκευή οξυγόνου 

33171210-4 Προσωπίδα ανάνηψης 

33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 

33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 

33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης 

33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 

33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 

33141623-3 Κυτία πρώτων βοηθειών 

31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 
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Α) Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Τιμών 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.  

(%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.     
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  
Ασκός 

αναζωογόνησης 

 Σιλικόνης, χωρητικότητας 1600ml, 

πλήρες σετ, με αναπνευστική 

βαλβίδα, ρεζερβουάρ οξυγόνου 

2600ml και μάσκα ενηλίκων Νο 5 

TEMAXIO 2    ΝΑΙ 

 

2.  
Ασκός 

αναζωογόνησης 

 Σιλικόνης, χωρητικότητας 500ml 

πλήρες σετ, με αναπνευστική 

βαλβίδα, ρεζερβουάρ οξυγόνου 

2600ml και μάσκα παίδων Νο 3 

TEMAXIO 1    ΝΑΙ 

 

3.  
Ηλεκτροκαρδιογρ

άφος 

Ψηφιακός φορητός (περίπου 3kg) 

ηλεκτροκαρδιογράφος, 3 

καναλιών, 12 απαγωγών, με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία αλλά 

και τροφοδοσία από συνεχούς  

ρεύματος, με δυνατότητα 

αυτόματης μέτρησης και 

διάγνωσης  

TEMAXIO 2    ΝΑΙ 

 

4.  

Μηχάνημα 

μέτρησης 

σακχάρου 

 Με μέσο όρο αποτελεσμάτων 

μετρήσεων των τελευταίων  30 

ημερών, μνήμη 500 

αποτελεσμάτων μετρήσεων και 

δυνατότητα σήμανσης 

αποτελεσμάτων. Να περιλαμβάνει 

TEMAXIO 30    ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.  

(%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.     
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

θήκη μεταφοράς και εγχειρίδιο 

χρήστη 

5.  

Βρεφικός 

αεροθάλαμος με 

μάσκα με 

επιστόμιο 

Αεροθάλαμος εισπνοών με 

βαλβίδα μίας διαδρομής, 

χωρητικότητα θαλάμου ενδεικτικά 

175ml, υποδοχή δοσομετρικής 

συσκευής, με οδηγίες χρήσης 

TEMAXIO 5    ΝΑΙ 

 

6.  
Μεζούρα 

μέτρησης 

Με εργονομικό roll-up μηχανισμό 

για εύκολες μετρήσεις  
TEMAXIO 2    ΝΑΙ 

 

7.  Ωτοσκόπιο  

Φορητό ωτοσκόπιο με άσπρο φως, 

σε μικρό μέγεθος, μεγένθυση X 3, 

ενσωματωμένο διακόπτη on/of 

TEMAXIO 2    ΝΑΙ 

 

8.  
Αναγόμωση 

φιαλών οξυγόνου 

Για φιάλη οξυγόνου φορητή 5 

λίτρων/λεπτό, τουλάχιστον 1 με 2 

φορές το μήνα 

TEMAXIO 12    ΝΑΙ 

 

9.  
Αναγόμωση 

φιαλών οξυγόνου 

Για φιάλη οξυγόνου φορητή 2 

λίτρων/λεπτό, τουλάχιστον 1 με 2 

φορές το μήνα 

TEMAXIO 12    ΝΑΙ 

 

10.  
Συμπυκνωτής 

οξυγόνου 

Με ροή οξυγόνου 8lt, παροχή 

ρεύματος, με ροδάκια για εύκολη 

μετακίνηση, όσο το δυνατόν πιο 

αθόρυβος και να διαθέτει 

δυνατότητα σύνδεσης με C-PAP / 

V-PAP αναπνευστήρα 

ΤΕΜΑΧΙΟ  1    ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.  

(%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.     
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

11.  

Ροόμετρο Φιάλης 

Ιατρικού 

Οξυγόνου 

Να ταιριάζει σε όλες τις φιάλες 

οξυγόνου, με κλασσική στρόφιγγα, 

ενσωματωμένο ροόμετρο και 

αφαιρούμενο υγραντήρ, με 

oδηγίες Χρήσης στα ελληνικά 

TEMAXIO 5    ΝΑΙ 

 

12.  

Εξεταστικός 

διαγνωστικός 

φακός - στυλό 

 

Φακός διαγνωστικός με φωτισμό 

λαμπτήρα, 

εξωτερικό περίβλημα από 

αλουμίνιο 

για προσαρμογή στην τσέπη, με 

λειτουργία on / of  

TEMAXIO 2    ΝΑΙ 

 

13.  
Φορητός 

υπερηχογράφος 

 Φορητός υπερηχογράφος έως 

6kg,με ενσωματωμένη έγχρωμη 

οθόνη, με ηχοβόλο κεφαλή τύπου 

Cοnvex  κατάλληλη για εικόνες 

2D,Doppler, σε κλινικές 

εφαρμογές ακτινολογίας, γενικής 

παθολογίας, μαιευτικής- 

γυναικολογίας, ουρολογίας, με 

διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς 

λειτουργίας. 

TEMAXIO 1    ΝΑΙ 

 

14.  

Οξύμετρο 

δακτύλου 

ενηλίκων 

Οξύμετρο δακτύλου παλμικό με 

οθόνη OLED,και 4 διαφορετικές 

ενδείξεις: ποσοστό οξυγόνο, 

μέτρηση παλμών, ραβδογράφημα 

παλμών, λειτουργεία ένδειξης 

καρδιάς 

TEMAXIO 4    ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.  

(%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.     
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

15.  
Οξύμετρο 

δακτύλου παιδικό 

Οξύμετρο δακτύλου παλμικό με 

οθόνη OLED,και 4 διαφορετικές 

ενδείξεις: ποσοστό οξυγόνο, 

μέτρηση παλμών, ραβδογράφημα 

παλμών, λειτουργεία ένδειξης 

καρδιάς 

TEMAXIO 1    ΝΑΙ 

 

16.  
Επιτοίχειο 

αναστημόμετρο   

Ενδεικτικό εύρος μέτρησης 0-

220cm, διαβάθμιση ανά 1mm, 

ενδεικτικές διαστάσεις 

125x125x173mm και βάρος 

περίπου200gr 

TEMAXIO 2    ΝΑΙ 

 

17.  
Ηλεκτρονική 

ζυγαριά ενηλίκων 

 

Ζυγαριά με πολλές εφαρμογές, 

μεγάλη αυτονομία μπαταριών, 

ιδανική για καθημερινή και συχνή 

χρήση. Μέγιστο βάρος: 200 Kg 

 με αυτόματη απενεργοποίηση 

TEMAXIO 2    ΝΑΙ 

 

18.  

Πιεσόμετρο 

βραχίονα 

ενηλίκων 

Αναλογικό το οποίο να διαθέτει 

περιχειρίδα  για υπέρβαρους, 

δακτύλιο D-ring για εύκολη 

τοποθέτηση στο μπράτσο, με 

μανόμετρο και ενσωματωμένο 

στηθοσκόπιο και θήκη μεταφοράς 

TEMAXIO 4    ΝΑΙ 

 

19.  
Πιεσόμετρο 

βραχίονα παιδικό 

Αναλογικό με περιχειρίδα 

δακτύλιο D-ring για εύκολη 

τοποθέτηση στο μπράτσο, με 

μανόμετρο και ενσωματωμένο 

στηθοσκόπιο και θήκη μεταφοράς 

TEMAXIO 1    ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.  

(%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.     
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

20.  
Στηθοσκόπιο 

παιδικό 

Κατάλληλο για παιδιά και βρέφη, 

με  διπλό κώδωνα από αλουμίνιο 

και ειδική μεμβράνη από την μια 

πλευρά διαμέτρου περίπου 36 mm 

TEMAXIO 1    ΝΑΙ 

 

21.  

Υπέρυθρο 

θερμόμετρο 

μετώπου 

Με ακριβή ένδειξη, με βομβητή 

προειδοποίησης, αυτόματη 

ενεργοποίηση, LCD οθόνη 

TEMAXIO 2    ΝΑΙ 

 

22.  Ζώνη αιμοληψίας 

Από ανθεκτικά υλικά, με ένα 

πλαστικό συνδετήρα, μήκος 

ιμάντα περίπου 40 cm 

TEMAXIO 1    ΝΑΙ 

 

23.  
Φορητός 

νεφελοποιητής 

Με ρυθμούς νεφελοποίησης 0.54 

ml /λεπτό, 230 Volt/50 Hz 
TEMAXIO 2    ΝΑΙ 

 

24.  

Φορητός ημι-

αυτόματος 

απινιδωτής 

Πλήρως αυτόματος φορητός 

απινιδωτής, επαναφορτιζόμενος 

(συμπεριλαμβανομένων και 

εξαρτημάτων επαναφόρτησης ), 

διφασικός με 

ηλεκτροκαρδιογράφο και 

διαχείριση καταγραφής 

δεδομένων, μέγιστο βάρος 

περίπου 2κ, και ελληνικές 

φωνητικές οδηγίες 

TEMAXIO 1    ΝΑΙ 

 

25.  
Φορητό 

σπιρόμετρο 

Σπιρόμετρο φορητό για έλεγχο της 

αναπνευστικής λειτουργίας με 

δυνατότητα τέλεσης καμπύλης 

ροής όγκου, με εσωτερική μνήμη 

για αποθήκευση και μεταφορά 

δεδομένων σε υπολογιστή, με 

TEMAXIO 1    ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.  

(%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.     
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ευανάγνωστη οθόνη, και 

λογισμικό για ενσύρματη ή/και 

ασύρματη μεταφορά δεδομένων 

26.  Ροόμετρο   

Μετρητής εκπνευστικής ροής με  

κοινό επιστόμιο για χρήση από 

ενήλικες και παιδιά και κλίμακα με 

εύρος μέτρησης περίπου 60 - 800 

ltr/min 

TEMAXIO 10    ΝΑΙ 

 

27.  

Τεστ 

ανοσοχρωματογρ

αφίας 

Γρήγορο τεστ ανίχνευσης του 

αντισώματος του ιού της 

ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 

(ΗΙVI/II, HIV rapid test) σε 

ανθρώπινα δείγματα, ορού ή 

πλάσματος. Συσκευασμένα σε 

ατομική κλειστή συσκευασία 

TEMAXIO 10    ΝΑΙ 

 

28.  Φορητό μόνιτορ 
Φορητό μόνιτορ ζωτικών 

λειτουργιών 
TEMAXIO 2    ΝΑΙ 

 

29.  
Ψυγείο 

φαρμάκων 

Ψυγείο ελάχιστης χωρητικότητας 

300 lt, με χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας, διαστάσεων περίπου 

50εκ (πλάτος)Χ140εκ (ύψος), με 

επιθυμητό εύρος θερμοκρασίας + 

1 ° C έως + 15 ° C, κατάλληλο για 

τη φύλαξη εμβολίων, με ράφια 

ρυθμιζόμενης τοποθέτησης, 

δυνατότητα ελέγχου 

θερμοκρασίας, με οδηγίες χρήσης 

TEMAXIO 1    ΝΑΙ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (Σε Ευρώ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.  

(%) 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α.     
(Σε Ευρώ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

και εγγύηση τουλάχιστον ενός 

έτους 

30.  
Κάδος 

απορριμμάτων 

Επαγγελματικός,  με υδραυλικό 

μηχανισμό κλεισίματος, 12lt 
ΤΕΜΑΧΙΟ  4    ΝΑΙ 

 

31.  
Κάδος 

απορριμμάτων 

Επαγγελματικός,  με υδραυλικό 

μηχανισμό κλεισίματος, 30lt 
ΤΕΜΑΧΙΟ  4    ΝΑΙ 

 

Σημείωση: 

 Όλες οι τιμές θα πρέπει να συμπληρώνονται με στρογγυλοποίηση μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 Ο Πίνακας θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί με τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο της στήλης <<Απάντηση>>, αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών είναι όλα υποχρεωτικά. 

«Σύμφωνη» με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρείται η προσφορά που έχει ΝΑΙ στην Απάντηση όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών των προς προμήθεια ειδών.  Στην ίδια στήλη, ο 

συμμετέχων μπορεί -προαιρετικά- να παραπέμψει σε φωτογραφίες ή φυλλάδια κτλ των προς προμήθεια ειδών. Το σχετικό υλικό(φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α.) θα πρέπει να είναι 

αριθμημένο από τον συμμετέχοντα και στην στήλη να μπαίνει ο σχετικός αριθμός.  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………… 

 

(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

 

                                                                                                                                                                                                                        Ημερομηνία Προσφοράς:………………….. 
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Β) Συνολικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (Σε €) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΣΕ €) 

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της 

προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.: 
  

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της 

προμήθειας με  Φ.Π.Α.: 
  

Σημείωση: Όλα τα κενά θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπο του, με στρογγυλοποίηση μέχρι και 

το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Βεβαιώνω  ότι : 

1. Τα ανωτέρω είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, και θα πληρούν τις προδιαγραφές 

που περιλαμβάνονται στον πίνακα συμμόρφωσης, με ελάχιστη περίοδο εγγύησης 1 έτος, η οποία 

καλύπτει την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή μη σύμφωνων με τις τεχνικές προδιαγραφές 

ειδών για το σύνολο του έργου. 

2. Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 

κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών διατάξεων και ανάλογων πιστοποιήσεων, 

όπου έχουν εφαρμογή. 

3. Η προσφορά ισχύει για δέκα (10 μήνες) από την επομένη διενέργειας της προμήθειας.  

4. Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω  όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια  

είδη ακόμα κι αν έχω παραλείψει την απάντηση ΝΑΙ σε κάποιες απαντήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν 

προαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα προσφέρω τα παραπάνω είδη στις ποσότητες και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται. 

5. Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης στην έδρα του 

Οργανισμού, Σαπφούς 12, Αθήνα. Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως 28/02/2018. 

6. Η παράδοσή τους θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου τμηματικά ή συνολικά, σύμφωνα με τις ανάγκες 

του Σωματείου. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: …………………………………………………… 

(Επωνυμία Υποψηφίου,  Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου & Ιδιότητα) 

                                                                                                                                                                                                                               

Ημερομηνία Προσφοράς:………………….. 

 


